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Villkor för stämpelkortet

bitiba stämpelkort belönar din lojalitet som trogen bitibakund. För att samla stämplar och lösa in
stämpelkortet gäller följande:

Alla registrerade bitibakunder med ett kundkonto kan delta. Det är gratis att delta och är en del av ditt 
kundkonto.

2.1 Allmänt

Grundberäkningen för bitibas stämpelkortsprogram är de virtuella stämplar som sparas på kundens
stämpelkort på respektive kundkonto. Stämplar eller lojalitetspoäng från andra program kan inte
omvandlas till bitibastämplar och stämplar kan inte heller överföras eller omvandlas till kontanter. Du kan
se aktuell status på ditt bitiba stämpelkort genom att logga in på ditt personliga bitibakonto under "Mitt
konto".

2.2 Förvärva en stämpel

Du får automatiskt en stämpel för varje betald och skickad order över 400 kronor (beställningar gjorda från
2020.06.25). Ditt bitiba stämpelkort krediteras när betalningen är registrerad och ordern skickad. Du får en
stämpel för varje 400 kronor av ditt ordervärde. När vi har kampanjer kan ett större antal bitiba-stämplar
krediteras, vilket tillkännages i varje enskilt erbjudande.

2.3 Undantag 

Högst 15 stämpelkort per kundkonto kan fyllas i per kalenderår. När du har uppnått denna mängd kommer
inga ytterligare stämpelkort att utfärdas under resten av året. bitiba förbehåller sig rätten att inte
kreditera stämplar för köpeavtal som ger intryck av kommersiell återförsäljning av varorna. Produkter med
ett försäljningspris på 0 kronor (t.ex. prover, lojalitetspresenter, premier), inlösta kuponger och andra
rabatter samt efterföljande leveranser, fraktkostnader eller andra serviceavgifter ingår inte i beräkningen
av ordervärdet. Tilldelning av stämplar kan uteslutas även för vissa andra tjänster. 

bitiba förbehåller sig rätten att inte kreditera stämplar för kontraktserbjudanden som tycks lämnas i syfte
att kommersiellt sälja varorna.

2.4 Hur sker registrering av din förmån

bitiba stämplar krediteras automatiskt på ditt bitiba stämpelkort när den inkommande betalningen för
beställningen är registrerad hos bitiba och ordern är skickad. Krediten bokförs under det kundnummer
som användes för beställningen. Om en kund beställer via flera kundkonton hos bitiba, krediteras
stämplarna på de enskilda kundkontona. Det är inte möjligt att överföra stämplar från ett kundkonto till ett
annat.

2.5 Stämplarnas giltighet

Om ingen ytterligare beställning görs hos bitiba inom sex månader efter det att den sista stämpeln
registrerades, upphör hela bitiba-stämpelkortet att gälla. Du ser utgångsdatumet i "Mitt konto".
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Stämpelkortet löper också ut om kundkontot spärras av olika skäl.

3.1 Allmänt

När du har samlat 16 bitiba-stämplar på stämpelkortet får du automatiskt en rabattkod värd 200 kronor.
(Den sista beställningen måste ha betalats och skickats från vårt lager) Rabattkoden kommer du att kunna
lägga till i varukorgen när du är inloggad på "Mitt konto”. När du klickar på den läggs rabattkoden
automatiskt till i din varukorg.

3.2 Villkor för att lösa in en rabattkod

Rabattkoden är giltig i ett år från utfärdandedatum och kan lösas in vid varje normal beställning med ett
ordervärde på minst 299kr.

4.1 Avsluta programmet

bitiba förbehåller sig rätten att avsluta bitiba stämpelkort när som helst eller ersätta det med ett annat
program.

4.2 Ändringar

bitiba förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg till villkoren för deltagande,
rabattkuponger eller andra förfaranden som beskrivs i villkoren för deltagande i bitiba
stämpelkortprogram. Krav på skadestånd från deltagare mot bitiba på grund av landsspecifika
förändringar är uteslutna. Ändringar eller tillägg till dessa villkor för deltagande kommer att tillkännages
genom publicering på hemsidan.

Dessutom gäller de allmänna affärsvillkoren för alla beställningar och leveranser mellan bitiba GmbH,
Herzog-Wilhelm-Str. 12, 80331 München, Tyskland, (hädanefter: bitiba) och dess kunder via onlinebutiken
www.bitiba.se Du hittar information om de allmänna villkoren här 

bitiba tar uppgiften att skydda sina kunders data på stort allvar. Du hittar bitibas sekretesspolicy här.

Sidan uppdaterad: 2020.06.25
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